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มท. ขานรับข้อเสนอแนะของ สตง.
กาหนดแนวทางควบคุมความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมปาร์ตี้โฟมช่วงสงกรานต์
สตง. สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมปาร์ตี้โฟมในเทศกาลสงกรานต์ที่ได้รับความนิยมในช่วงหลาย
ปีที่ผ่านมา ชี้มีความเสี่ยงจากการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ ไม่ได้มาตรฐาน ขาดระบบรักษาความปลอดภัย
รวมถึงอันตรายจากสารผลิตฟองโฟมที่อาจระคายเคืองดวงตาและผิวหนัง จึงเสนอแนะให้ มท. กาหนด
แนวทางจั ด กิจ กรรมโดยค านึงถึงประเพณี วัฒนธรรมอัน ดี ของไทย ตลอดจนมาตรการในการควบคุม
ความปลอดภัยให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ล่าสุด มท. ออกหนังสือเวียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. แล้ว
นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า ตามที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.) ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมปาร์ตี้โฟมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่
ปี 2550 และได้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งแพร่ห ลายเรื่อ ยมาจนถึง ปั จจุ บัน ซึ่ ง มี ทั้ ง ที่ จั ด โดยหน่ ว ยงานของรัฐ
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคเอกชน พบว่ายังไม่มีหน่วยงานใดจัดเก็บข้อมูลสถิติ
อ้างอิงถึงอันตรายหรือผลกระทบที่เกิดจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ในขณะที่ปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่
ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐ ในฐานะผู้จัดงานต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต
เป็นระยะ ๆ
ทั้งนี้ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมปาร์ตี้โฟม ประกอบด้วย 3 ประเภทหลัก ได้แก่ เครื่องทาฟองอากาศ
เครื่องฉีดพ่นฟองโฟม และอุโมงค์น้า/ม่านน้า โดยอุปกรณ์ทั้ง 3 ประเภท ใช้พลังงานไฟฟ้าในการทางานของ
พัดลม มอเตอร์น้า และปั๊มน้า นอกจากนี้ สารที่ใช้ในการผลิตฟองโฟม เป็นสารกลุ่มลดแรงตึงผิวประจุลบ เช่น
Sodium lauryl sulfate (SLS), Sodium laureth sulfate หรือ Sodium lauryl ether sulfate (SLeS)
ซึ่งผลการศึกษาพบความเสี่ยงจากอุปกรณ์และสารที่ใช้ในการผลิตฟองโฟม กล่าวคือ
1. การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า มีความเสี่ยงเรื่องอุปกรณ์ชารุด มีการติดตั้ งไม่ถูกวิธี ขาดระบบรักษา
ความปลอดภัย เช่น ระบบสายกราวน์ ระบบตัดไฟช็อต ไฟรั่ว รวมถึงสภาพแวดล้อมในการใช้งานในพื้นที่เสี่ยง
เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊ก แช่อยู่ในพื้นที่เปียกชื้น นอกจากนี้ ยังมีการใช้อุปกรณ์ ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน
มีการดัดแปลงอุปกรณ์ใช้งานผิดวัตถุประสงค์ โดยอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมปาร์ตี้โฟมยังไม่มีการกาหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ประกอบกับยังไม่มีหน่วยงานกากับดูแลและให้การรับรองเกี่ยวกับ
เครื่องผลิตฟองโฟมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนยังไม่มีการรับรองความรู้ ความสามารถของผู้ควบคุมเครื่องผลิต
ฟองโฟม
2. อันตรายของสารลดแรงตึงผิวประจุลบ มีความเสี่ยงต่อการระคายเคืองดวงตาและผิวหนัง ความ
รุนแรงจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารและระยะเวลาที่สารสัมผัสร่างกาย โดยสารที่ใช้ผลิตฟองโฟมไม่ได้จัด
อยู่ในผลิตภัณฑ์ประเภททาความสะอาดหรือวัตถุอันตรายที่ใช้ทางสาธารณสุข จึงไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงสาธารณสุข และยังไม่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์โดยตรง แต่เป็นการใช้ประโยชน์ในการทาให้เกิดฟองเพื่อความบันเทิง
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ผลการศึกษาของ สตง. ระบุว่า การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ของ อปท. ควรเป็นไปตามอานาจ
หน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งที่กาหนดให้ อปท. มีหน้าที่ “บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒ นธรรมอัน ดีของท้องถิ่น ” ประกอบกับเมื่อพิจารณาความหมายของคาว่า “ประเพณีส งกรานต์ ” ของ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่ อธิบายถึงรูปแบบการจัดงานประเพณีสงกรานต์ว่า ควรจะ
เหมาะสมกับยุคสมัย สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน และสามารถสืบสานประเพณีที่ถูกต้องเหมาะสมไป
พร้อมกัน โดยจัดผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทาบุญ เข้าวัด ฟังเทศน์ สรงน้าพระ รดน้าขอพรผู้ใหญ่ ฯลฯ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นได้ให้ความเห็นว่า “ไม่เคยปรากฏกิจกรรมปาร์ตี้โฟมในการจัดงานวันสงกรานต์ที่ประพฤติ
ปฏิบั ติสื บ กัน มาของท้อ งถิ่น ” อย่ างไรก็ตาม ที่ผ่ านมากรมส่ งเสริม การปกครองท้ อ งถิ่น ก าหนดให้ อปท.
สามารถจัดกิจกรรมได้ภายใต้อานาจหน้าที่ในการบารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น และภายใต้ดุลพินิจของผู้บริหาร
จากสภาพปั ญ หาและความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด จากการจั ด ประเพณี ส งกรานต์ ที่ มี ก ารจั ด กิ จ กรรม
ปาร์ตี้โฟมรวมอยู่ด้วย โดยขาดการกากับดูแล หรือหามาตรการหรือแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจส่งผล
กระทบต่ อ ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนจ านวนมาก สตง. จึ ง มี ข้ อ เสนอแนะให้
ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจ ารณากาหนดแนวทางในการจัดงานประเพณีส งกรานต์ของ อปท. ที่เป็นการ
สื บ สานประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมอั น ดี ข องท้ อ งถิ่ น และค านึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของ
ประชาชน เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและตรงตามวัตถุประสงค์และความหมาย
ของ “ประเพณีส งกรานต์ ” อย่ างแท้จ ริง ในขณะเดียวกัน กาหนดให้ มีการศึกษาข้ อ มูล ร่ว มกันระหว่ า ง
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจกาหนด
นโยบายด้านความปลอดภัย และภาคเอกชนที่มีการจัดกิจกรรมปาร์ตี้โฟมซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมงานจานวนมาก
เพื่อร่วมกันกาหนดมาตรการ แนวทางควบคุมความปลอดภัยของประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละพื้นที่
อย่างเหมาะสม ทั้งในส่วนของการป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า เช่น กาหนดให้มีการติดตั้งระบบป้องกัน
ไฟฟ้ารั่วอย่างถูกวิธี และการป้องกันอันตรายจากการแพ้สารที่ใช้ในการผลิตฟองโฟม โดยให้คาแนะนาแก่
ประชาชนในการทดสอบอาการแพ้สารผลิตฟองโฟมที่ใช้ในงาน เป็นต้น
ล่าสุดกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือเวียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อซักซ้อมแนวทางการ
จัดงานประเพณีสงกรานต์ของ อปท. โดยให้เน้นในเรื่องของประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของไทยเป็นหลัก ส่วน
กิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว ให้ อปท. พิ จ ารณาถึ ง ความคุ้ ม ค่ า ประหยัด
เกิดประสิ ทธิภ าพ และประสิ ทธิผ ล ตลอดจนร่ว มกับภาคเอกชนที่มีการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อกาหนด
มาตรการ แนวทางควบคุมความปลอดภัยหรือป้องกันความเสี่ยงของประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละ
พื้นที่อย่างเหมาะสมตามที่ สตง. ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้
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